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PROG RAIVI
vid

4C-arsjrbileet
onsdagen den 5 februari 1936,

llliSlI..:
llirrspc'l till ' fltrrsli -Stigs t1Öltrar" ' Aug' Sörlernian

,lnrrEfnrrt untler lintl '1\r' Petersorr-Tlerger'

Kyrkliga ungriomsföreningens orkester'

sixt+:
'Li-,1. ,,ii il,'i rl;r:n.

lIrlrgon Einar Ekliii
Nils Ludvig 0lsson

Iil,tD0(iolr0LSE F0li llE (+ÅN(+NA AIllrlNS
V EIiIiSA]IHtrT

H Ö (,1!f r l) s 'L'Å r, :

Några biklningsideal frrin förr ocJi nu'

Museiintendent, kapten Sigfrid Leander, Karlskrona'

IrI Slli:
Jlarche rnilitaire

KYrkliga ungdomsföreningens

I,'r. Schubert,

orkester



VERKSAIVI HETEN

fnL,i,.,1a,, att hilda Höörs föreliisningsanstaLt ut-
'L Iär-cla,les clen 10 februari 1896 av postrnästare

K. Hcigberg, notarie \\rilhelm l{jelmqvist och lirono-
1änsr,rai Cärl Burrau. Föreningen bilclacles vid sam-

manträile å }ltirirs gästgivaregårcl den 14, febmari, och

tlen första f'orelasniigeri hc,lls ctagen efJer av rlocent Tlt'
Hjelmqvist, Lunil, över iimnet: "Sholans oril, ett kapi-
tei ur vårt moclersmåLs histelr-'ia".

De f'em fcirsta föreläsningarna hollos i lletania'
De f'oljanrle 1örlade-* till den s. k. flöreningsbvggnaden,
vilken"f. ö. invigdes av förel,isningsanstalten rned en

högtidlighet, r.aivid professor J. 'Ihyren, Lund,- med-

u.ikual.".o* föreläsarö. l'Iecl undantag för 1920 och

1921, då ll'oiliets hus stora sa1 anlitadesl Yar förening'
en hl.resgäst i Yöreningsbvggnatlen -(nuvarande 

tiograf-
loka1än) t'itt fg.3;. Itrfier detta år har autran i lionrmu-
nala meLlanskolan varit upplåten åt f'öreningen' I

Ilnder de ,giingna iiren ha hillits 712 frireliisning-
ar. yar.iy flera s.'Ji.'itubbelfi,relaislirnEar' Jäute tielt re-

nri llrireliisningsrerk-*amhelen har anorilnantlet i1v gorla

och glvande 
'-rtru-*ilt- otlh sårrgaftnar va.rit err r''ii-qentlig

..npo:itt för föreningcn. Svrrnerligen ornfattande, instmli-
tii' och r-illlie-qölit var ocJi'"4, en svarnpr:.tst:illnittg, -'otrr

nnorrlnailes trnder 
-\\talclernar lliilol's merlr'er]<an'

Samtliga föreläsningar under första verksamhets-
året höl1os g"ratis. Inträilesavgit'terna till enskiLrla före-
läsningar ha" varit 25 iire. Årsavgifterna ha växlat rnel-

lan 1;- och 2:- kronor och utgör nu 1:ö0' Höörs
soclien och municipalsamhiillet ha under åren lämnat
samtnan}agt 11ö110:- kronor i anslag, och statsbidraget
ha,r utgjort 1ö420:-- kronor'

För'eläsningarna ha larit svnuerligen r'åiL besö1tta'

Efter ratlions tiilliomst och siirskilt elter Hcirbystatio-
nens trnlåiggning pä nyåret 1929 gick besÖkareantalet
ner markliäit. 

"Bdtten nådcies 1932, i1å antalet åhörare
pii varje före1äsning utgjorcle 81'. Efter detta år har

äntalet åter tydligf '"tigii och utgjorrle förra året 103'

Iröreningen har grundat Hötirs fblkbibLiotek och

omhii,nderhadä bokval, it1åning och ör'rig ad-ministrat'ion
till 1913, ciå biblioteket i enlighet med en kunglig kun-
göre}se a,ngåenile ofiientJ.iga biblioteh lacles direkt under



Höörs kornmun. Alltiänit hänvisas åhörarna till såväI

folkbiblioteket som tiil alet senare tillkomna A' B' I'.-
biblioteket, vilka äga litteratur till belysande av före-
läsningarna" I forelasningsanstalteris sty-relse ha alltid
suttit"representanter för bäCgg bibliotekens- stvrelser,
r,illiet r,ärit till gagn 1ör r'älbehÖt'lis samverkan.

I,'öreningen har under de f'vrtio åren. haft ti;tii]l{e
f'örestånrlare:'barl Burrau 1'q96-'1907, J. Anctren 1fl0?-

1920 och från 1920 I{iIs Ludvig Ol-qson.

Llnder åren har föreningen flera gånger varit i
tilLläLie att sarnarbeta metl ocli i sin mån unclerstöilja
ortens skolor och håir befintliga samman'qlutningar, som

stått folkbildningsrörelsen nära. Sålunda ha 
- 
fttr folk-

skolornas, kommunala mellanskolans och Akersbergs
lanthushåIlsskolas elever särskiLcia f'öre1äsningar-ihland
illustreraile med fihn-anordnats. I samverkan med
nyliterhetsf'öreningen, Arbetarnas bildningsf'c;rbunrl o.!
llsperantogruppen ha ariilra specialföreläsningar kornmit
tili stånd-tiII- omsesidig båtnad för alla parter. llgti
föreläsniug"sfbreningarna i Orup, Horby och Sösclala

har ofta e1t ur ehonomisk synpunkt lyckat samarbete
äEt rum.

I vad mån Htiörs lbreläsningsanstalt lyctriats i sina
uppgiller beror i väsentlig grad på -lundauniversitetets
fot-t tritani,gsorgar'. Centralbyriitt' för popul,tiro,-.aetert'
skcr1tlillu fareltisni,n,oar, varifrån föreningen erhåIlit nä-
stari alla sina föreläsare. JJåde vid f'örmedlingen av
förelåsningar och viil en mängil andra tillfällen har den-
na b1,rå årit föreningen till oerhcird hjalp båc1e som

rådgivande och sttidjanrle organ, Förbindelsen med den-
na byrå iir förutsättningen fiir ftireningens fortsatta ut-
r.ecliling.

Höörs föreläsningsanstalt har nämLigen alltjämt
en uppgilt att l,r,Ila. Talet om att radiof'öreläsningarna
skoli .qora föreläsningsföreningarna överflödiga har_vi-
sat sig fullkomligt felaktigt. Det direkta meclclelandets
bretitl, åskådlighet och personliga omedelbarhet kan a1-

drig på mekanisk väg tiU fullo ersättas. I'[en fdreläs-
ningspubliken har vitla större krav på -1'öreLäsarna 

och
amneiras aktualitet än förr. Deu kritiske åhöraren ]rrä-
va strängare än någonsin, att den muntliga framställ-
ning, som föreläsningsförerringarna bjuda pii, skall 

-r'araföriämt medrychantfu och retenskapligt sann. Höörs
f'öreläsningsanÅtalt vill även för framticlen verka 1'ör att
rlessa krav skola uppfyllas.

Fn*6m, H;a,


